


GRUPO SUHAI 

Em virtude desta expertise, e após uma 
criteriosa avaliação e pesquisa de 
mercado, a Suhai identificou uma grande 
oportunidade de criar uma seguradora 
para atender clientes que possuíam 
carros e motos e não conseguiam ser 
atendidos pelas tradicionais seguradoras, 
em virtude da alta sinistralidade que 
possuíam em seus veículos.

Daí nasceu em 21 de janeiro de 2012 
a Suhai Seguradora

Fundado em 1991, o Grupo Suhai é uma das 
maiores empresas de segurança pessoal do 
país. 



SUHAI SEGURADORA

Oferecemos um seguro específico de furto e roubo,
para todos os modelos de carros e motos, 
proporcionando para estes clientes uma solução 
mais econômica e com preço justo para 
proteção do seu veículo, sem ter que pagar por serviços
que não desejam usufruir.

Oferecemos um seguro específico de furto e roubo,
para todos os modelos de carros e motos, 
proporcionando para estes clientes uma solução 
mais econômica e com preço justo para 
proteção do seu veículo, sem ter que pagar por serviços
que não desejam usufruir.

Como traçamos o 
nosso caminho?



1. 70% dos automóveis não possuem seguro no Brasil.

2. Destes, 50% desejam fazer o seguro e não 
conseguem por preço alto ou aceitação.

3. A grande maioria das seguradoras tradicionais não 
aceitam ou majoram seus preços para  veículos com 
mais de 06 anos de uso, blindados, rebaixados, 
tunados, importados usados, de perfis jovens, entre 
outros perfis de alto risco. 

O QUE JÁ SABEMOS

Fonte:	Denatran	e	Sindipeças

automóveis



1. 97% das motos não possuem seguro no Brasil.

2. 95% dos motociclistas (motos acima de 250 C) 
desejam fazer o seguro da moto e não conseguem 
por preço alto ou aceitação.

3. A grande maioria das seguradoras tradicionais não 
aceitam ou majoram exageradamente seus preços 
para motos, exceto se o cliente obtiver excepcional 
perfil.

O QUE JÁ SABEMOS

Fonte:	Denatran	e	Sindipeças

motos



1. Frota circulante de aproximadamente 45 milhões de 
automóveis com idade média de 8,8 anos.

• 43% => até 5 anos
• 39% => 6 a 15 anos
• 18% => acima de 16 anos

• 20 milhões só na região Sudeste
• 5 milhões são importados usados

2. Frota circulante de 15 milhões de motos

• 6 milhões só na região Sudeste
• 1,5 milhão só de modelos acima de 250 C

Macro Oportunidades

Fonte:	Denatran	e	Sindipeças

57% > 6 anos

44%

40%



1. Oferecer aos 70% do mercado de automóveis + 97% do 
mercado de motociclistas, sem oportunidade, acesso ao  
seguro.

2. Penetrar em nichos inexplorados (mal atendidos) pelas 
congêneres (macro nichos).

3. Incrementar a carteira do corretor com novos clientes.

4. Oferecer ao segurado com dificuldades de fazer uma 
renovação, uma alternativa de seguro mais econômico.

OBJETIVOS PRODUTO SUHAI



NOSSO PROPOSITO

Proporcionar a todos acesso ao seguro,  
ampliando sua liberdade e respeitando suas 
escolhas.

Proporcionar a todos acesso ao seguro,  
ampliando sua liberdade e respeitando suas 
escolhas.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DO NOSSO PRODUTO- Seguradora registrada pela Susep

- Produto alternativo, não conflitante com o seguro tradicional
- Preço até 80% menor x compreensivo
- Taxa conversão de 25%

- Aceitação para todos tipos de veículos (motos, carros, vans e 
utilitários leves)
- Sem restrição de marcas, modelos ou anos para estes veículos
- Processo simplificado de contratação (perfil)
- Cotação on line



COBERTURAS – PRAÇAS 
ATENDIDAS

PRODUTO: furto e roubo + assistência 24 horas com IS cobertura até 
R$ 100 mil.

EXIGÊNCIA PARA COBERTURA: proposta assinada (a critério da 
corretora) + primeira parcela paga + instalação de um rastreador 
e/ou vistoria prévia realizada pela DEKRA.

PRAÇAS ATENDIDAS: SP, PR, SC, RS, RJ, ES, MG, PE, CE, BA, RN, GO, DF 
e PA.

COBERTURA DE INDENIZAÇÃO: até 100% FIPE ou cobertura 
contratada.



ASSISTÊNCIA 24 HORAS – FÁCIL 
ASSIST

• CHAVEIRO
No caso de impossibilidade, perda ou esquecimento da chave no interior
do veículo, enviaremos um chaveiro para efetuar a abertura das portas.

• REBOQUE COM AUXÍLIO MECÂNICO
Em consequência de pane ou avaria/acidente, que seja impossível
de ser reparado no local, a Central de Assistência providenciará o reboque
para a oficina mais próxima.

• TRANSPORTE EM CASO DE ROUBO OU FURTO
Em caso de roubo/furto do veículo, providenciaremos o transporte 
do motorista e seus acompanhantes até suas respectivas residências.

• TROCA DE PNEUS 
Em caso de dano a um dos pneus do veículo, enviaremos profissional para efetuar
a troca do pneu danificado pelo sobressalente ou o reboque do automóvel até um borracheiro 
que conserte o dano no município da ocorrência.


